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ABSTRAK 

Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  pemberian  pupuk  silikat  cair
(NutriSil)  terhadap  hasil  tanaman  semangka  di  Vertisol  Lombok  Tengah.  Penelitian  ini
dilaksanakan di Desa Tanak Awu pada bulan April sampai Juli 2018 menggunakkan rancangan
acak kelompok (RAK) dengan perlakuan pemberian pupuk silikat cair (NutriSil) yang terdiri dari
lima aras yaitu P0 (Kontrol), P1 (1 kali  ; 0.27 L/ha ; 14 HST), P2 (2 kali ; 0.93 L/ha; 14 dan 21
HST), P3 (3 kali ; 2.27 L/ha ; 14, 21 dan 35 HST) dan P4 (4 kali ; 3.87 L/ha ; 14, 21, 35, dan  45
HST)  dengan  3  blok.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pemberian  NutriSil  dapat
meningkatkan kadar kadar gula pada buah semangka, tetapi tidak berpengaruh terhadap produksi
buah,  jumlah  buah,  dan  jumlah  bunga.  Disimpulkan  bahwa  pupuk  silikat  cair  (NutriSil)
meningkatkan  kualitas  pada  buah  semangka  (kadar  gula)  tetapi  tidak  berpengaruh  terhadap
produksi buah dan jumlah bunga.

Kata kunci : Pupuk silikat cair (NutriSil), kadar gula, tanaman semangka. 

_______________________________________________________________________________

ABSTRACT

This  study  was  aimed  to  determine  the  effect  of  liquid  silicate  fertilizer  (NutriSil)
application on the yield of watermelon in Vertisol Central Lombok. This research was carried
out in Tanak Awu Village from April to July 2018 using a randomized block design (3 blocks).
The treatment consisted of liquid silicate fertilizer (NutriSil) application consisting of five levels
namely P0 (Control), P1 (1 time  ; 0.27 L/ha ; 14 DAP), P2 (2 time ; 0.93 L/ha; 14 and 21 DAP),
P3 (3 time ; 2.27 L/ha ; 14, 21 and 35 DAP), and P4 (4 time ; 3.87 L/ha ; 14, 21, 35, and  45
DAP) triplicated (3 blocks). The results showed that the application of NutriSil increased the
sugar content of watermelon fruit, but did not affect the fruit production, the number of fruit, and
the number of flowers. It was concluded that the application of liquid silicate fertilizer (NutriSil)
improved  the  quality  of  watermelon  fruit  (sugar  content)  but  did  not  affect  the  quantity  of
production and number of flowers.

Keywords : liquid silicate fertilizer (NutriSil), sugar content, watermelon plants.



PENDAHULUAN

Lombok  Tengah  merupakan
kabupaten  yang  memiliki  areal  budidaya
tanaman  semangka  yang  cukup  luas  yaitu
260  Ha  (Bappeda,  2013).  Umumnya
tanaman  semangka  di  Kabupaten  Lombok
Tengah  diusahakan  pada  tanah  Vertisol.
Tanah  Vertisol  adalah  tanah  mineral  yang
terbentuk dari batuan basalt dengan pH basa
(6.0 – 8.0) dan mengandung kapur (Supriyo,
2008). Tanah dengan pH basa mengandung
unsur  hara  mikro  yang  rendah  (Hanafiah,
2004)

Petani  Lombok  Tengah
membudidayakan  semangka  dengan
menggunakan  pupuk NPK,  ZA dan tanpa
pupuk  mikro.  Hal  itu  dikarenakan  pupuk
NPK  dan  ZA  lebih  mudah  didapat  dan
diaplikasikan  pada  tanaman.  Berdasarkan
hasil  penelitian  Direktorat  Jenderal
Hortikultura  (2015)  diperoleh  data
produktivitas  tanaman  semangka di  Indonesia
mengalami peningkatan dari tahun 2010 yaitu
13,86  ton/ha  menjadi  18,27  ton/ha  pada
tahun 2014.  Di NTB produktivitas tanaman
semangka dari tahun 2010 yaitu 9,05 ton/ha
menjadi  13,73  ton/ha  pada  tahun  2013
(Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2015).
Peningkatan  produksi  semangka  tersebut
disebabkan oleh pemanfaatan jenis semangka
unggul.  Namun  peningkatan  produksi
tersebut  belum  diimbangi  dengan
peningkatan  kualitas   (kadar  gula)  yang
dihasilkan,  karena  selama ini  petani  hanya
menggunakan  pupuk  NPK  dan  ZA  serta
pestisida sintetik. Kualitas produksi tersebut
kemungkinan   masih  dapat  diperbaiki  dan
ditingkatkan  yaitu  dengan  pemupukan
berimbang dan penggunaan pestisida nabati.

Salah  satu  jenis  pupuk  berimbang
yang  mengandung  unsur  hara  makro  dan
mikro  adalah  pupuk  silikat  cair  (NutriSil).
NutriSil merupakan produk lokal dari NTB.
Pupuk tersebut dibuat dari bahan alami dan

mengandung  Si  serta  semua  unsur  hara
esensial.  Kelebihan  dari  pupuk  NutriSil,
selain kandungan unsur hara yang lengkap,
juga terdapat Si yang tidak ditemukan pada
jenis  pupuk  lainnya  yang  beredar  di  NTB
(Anonim,  2017). Si  berperan  dalam
memperbaiki  fungsi  fisiologi  tanaman  dan
meningkatkan  ketahanan  tanaman  terhadap
serangan  hama,  penyakit,  dan  terhadap
kerebahan  (Takahashi,  1995).  Selain  itu
peneliti lain (Djajadi et al., 2016) menyebutkan
bahwa  pemberian  Si  dapat  meningkatkan
kadar  gula  pada  tebu.  Hal  yang  sama
mungkin terjadi pada hasil  tanaman semangka
karena  semangka  dan  tebu  sama-sama
menghasilkan  kadar  gula.  Penelitian  ini
bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh
pemberian  pupuk  silikat  cair  (NutriSil)
terhadap kualitas (kadar gula) dan kuantitas
(produksi  buah,  jumlah  bunga  dan  jumlah
buah)  pada  tanaman  semangka  (Citrullus
vulgaris  Schard.)  di  Vertisol  Lombok
Tengah.

METODE PENELITIAN

Penelitian  ini  dilaksanakan  dari
tanggal 1 April hingga 5 Juli 2018 di Desa
Tanak  Awu  Kecamatan  Pujut   Kabupaten
Lombok  Tengah,  Nusa  Tenggara  Barat
Menggunakan  rancangan  acak  kelompok
(RAK) dengan perlakuan pemberian pupuk silikat
cair  NutriSil  (konsentrasi  10  cc/L)  yang
terdiri dari lima aras yaitu  P0 (Kontrol), P1
(1 kali; 0.27 L/ha; 14 HST), P2 (2 kali; 0.93
L/ha; 14 dan 21 HST), P3 (3 kali; 2.27 L/ha;
14,  21  dan  35 HST)  dan  P4 (4  kali;  3.87
L/ha;  14, 21, 35, dan  45 HST)  dengan 3 blok
sehingga diperoleh 15 unit percobaan. Data
yang diperoleh dari hasil percobaan dianalisis
dengan  analisis  sidik  ragam  dan  yang
signifikan maka di uji lanjut dengan BNJ  5
%.

Alat-alat  yang  digunakan  yaitu
cangkul,  pisau/parang,  kamera,  ember,  alat



ukur kadar gula (refraktometer), sprayer, tali
rapia,  timbangan,  selang, media semai,  alat
tulis. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu
benih  semangka  varietas  lokal  hibrida  (F1
Praya)  bulat,  pupuk  silikat  cair  (NutriSil),
pupuk  kandang,  pupuk  NPK,  ekstrak  daun
nimba, polybag, air, tanah, mulsa jerami.

Tahap-tahap  pelaksanaan  penelitian
adalah sebagai berikut: Penyiapan Benih dan
Persemaian,  Penyiapan  Lahan,  Penanaman
Benih, Pemeliharaan (Penyiraman, Pemupukan,

Pengendalian Hama  dan  Penyakit)  dan
Pemanenan.
Parameter yang dikaji pada penelitian adalah
Berat/Bobot  Buah  (kg),  Kadar  Gula  (%),
Jumlah Bunga , dan Jumlah Buah.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Rangkuman Hasil Analisis Ragam

Rangkuman  hasil  analisis  sidik
ragam  semua  parameter  yang  dikaji  pada
penelitian ini disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Hasil Analisis Sidik Ragam (Anova) Terhadap Semua Parameter Yang Dikaji Dalam
Penelitian ini.

Parameter F-hitung F-tabel
Kadar Gula 4.38 S 3.84
Berat Buah 2.57 NS 3.84

Jumlah Bunga 0.60 NS 3.84
Jumlah Buah 0.89  NS 3.84

Keterangan : S = Signifikan (berbeda nyata);  NS = Non Signifikan (tidak berbeda nyata)

Berdasarkan  Tabel  5,  pemberian
pupuk  silikat  cair  (NutriSil)  terhadap
tanaman  semangka  untuk  setiap  perlakuan
(P0, P1, P2, P3, dan P4) dengan konsentrasi
10 cc/L  hanya berpengaruh nyata  terhadap
parameter  kadar  gula  pada  buah semangka
dan tidak berpengaruh nyata terhadap berat
buah, jumlah bunga dan jumlah buah. Hal ini
sejalan dengan hasil penelitian Djajadi et al.

(2016)  dimana  pemberian  pupuk  NutriSil
memberikan pengaruh nyata terhadap kadar
gula pada tebu.

Hasil Tanaman Semangka
Hasil tanaman semangka yang dikaji

dalam  penelitian  ini  meliputi  kuantitas
(bobot  total  buah,  jumlah  buah,  jumlah
bunga)  dan  kualitas  buah  (kadar  gula)
disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Hasil Rataan  Kadar Gula, Berat Buah, dan Jumlah buah

Perlakuan
Kadar Gula (%) Produksi Jumlah

BuahRefraktometer Spectrometri Kg/6m2 Ton/ha

P0      3.29 a      4.62 a 3.83 6.38 1.14
P1      3.98 b      5.17 b 4.59 7.65 1.29
P2      4.38 c      5.47 c 3.71 6.19 1.32
P3      4.41 cd      5.50 cd 3.09 5.13 1.17
P4      4.52 e      5.58 e 3.50 5.82 1.39

BNJ 5% 0.059 0.043 - - -
Keterangan : Angka yang diikuti notasi (huruf) yang sama pada kolom yang sama menunjukan tidak berbeda nyata

menurut uji beda nyata jujur (BNJ) dengan taraf nyata 5%
1.  Produksi Buah Semangka

Produksi buah semangka yang didapatkan
dalam penelitian ini berdasarkan Tabel 6.

yaitu 3.09 – 4.59 kg/6m2  atau 5.13 – 7.65
ton/ha.  Pemberian  pupuk  silikat  cair
(NutriSil)  untuk  setiap  perlakuan



(konsentrasi  10 cc/L)  pada hasil  analisis
ragam tidak berpengaruh  nyata terhadap
produksi buah semangka.

2. Kadar Gula
 Dalam pengamatan kadar gula, ada 2

metode  yang  digunakan  yaitu  dengan
menggunakan  alat  pengukuran  kadar  gula
buah (Refraktometer) dan uji gula reduksi di
laboratorium  menggunakan  metode
spectrometri  dikarenakan anggapan peneliti
terhadap Refraktometer kurang akurat untuk
menghitung  brix  (persentase)  kadar  gula,
namun  hasil  data  dari  kedua  metode  yang
digunakan  tidak  menunjukkan  selisih  yang
tinggi, artinya Refraktometer pada penelitian
ini dapat digunakan  untuk mengukur kadar
gula pada buah semangka. 

Hasil uji lanjut dengan BNJ 5% pada
Tabel  6.  menunjukkan  semua  perlakuan
pemberian  NutriSil  berbeda  nyata  kecuali

pada perlakuan P3 (3 kali; 2.27 L/ha; 14, 21,
dan 35 HST) yang memberikan hasil  tidak
berbeda nyata dengan perlakuan P2 (2 kali;
0.93 L/ha; 14 dan 21 HST). Nilai kadar gula
tertinggi  yang  didapatkan  yaitu  pada
perlakuan P4 (4 kali; 3.87 L/ha; 14, 21, 35,
dan 45 HST) dengan jumlah kadar gula 4.52
%.  Berdasarkan  data  pada  Tabel  6.  terjadi
peningkatan  nilai  kadar  gula  pada  setiap
perlakuan, artinya peranan pupuk silikat cair
(NutriSil) efektif dalam meningkatkan kadar
gula. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian
Djajadi  et  al.  (2016)  bahwa  pemberian
pupuk silikat dapat meningkatan kadar gula
pada tebu.

3. Jumlah Bunga
Rangkuman  hasil  data  jumlah  total

bunga  dan  jumlah  rontok  bunga  pada
tanaman  semangka  yang  dikaji  pada
penelitian ini disajikan pada Tabel 7 dan di
gambarkan dalam bentuk grafik (Gambar 1).

Tabel 7. Hasil Rataan Jumlah Total Bunga Dan Jumlah Rontok Bunga Tanaman Semangka

Perlakuan Pemberian
NutriSil

Jumlah Bunga
Total Rontok

P0    (kontrol) 7.55 6.09
P1    (1 kali; 0.27; 14 HST) 8.37 6.54
P2    (2 kali; 0.93 L/ha; 14 dan 21 HST) 8.59 8.01
P3    (3 kali; 2.27 L/ha; 14, 21, dan 35 HST) 8.33 6.94
P4    (4 kali; 3.87 L/ha; 14, 21, 35, dan 45 HST) 9.00 7.02
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Gambar 1. Grafik Jumlah Bunga Dengan Volume Pemberian NutriSil

Gambar  1.  menunjukkan  jumlah
bunga rontok dan tidak rontok. hal ini sesuai
dengan  hasil  penelitian  Azhari  (2015)
dimana  pemberian  pupuk  silikat  cair  tidak
berpengaruh  nyata  terhadap  parameter
jumlah bunga. Namun dalam penelitian ini,
jumlah bunga yang didapatkan adalah 7.55 –
9.00  dimana  melebihi  jumlah  bunga  pada
tanaman semangka yang diteliti oleh Alfiah
(2015) di Riau yaitu 4.21 – 7.32. Terjadinya
perbedaan hasil tersebut dikarenakan lokasi
dan  jenis  tanah  yang  berbeda.  Diketahui
bahwa tanah Vertisol merupakan tanah yang
paling  cocok  untuk  tanaman  semangka
dikarenakan   pH pada  tanah  vertisol  yaitu
6.0  –  8.0  dimana  unsur  hara  P  tersedia
sangat  tinggi  dan  berperan  penting  dalam
pembentukan  bunga  pada  tanaman
semangka.  kelebihan  dari  pupuk  NutriSil
salah satunya adalah mengandung unsur hara
P yang dapat diserap oleh tanaman melalui
stomata  (mulut  daun)  sehingga  unsur  hara
yang  didapatkan  tanaman  lebih  efesien.
Namun  pada  hasil  penelitian  ini  tidak
menunjukkan  adanya  perbedaan  jumlah
bunga yang terjadi antara semua perlakuan.

4. Jumlah Buah

Pada penelitian ini pemberian pupuk
silikat  tidak  berpengaruh  nyata  terhadap
jumlah  buah  pada  tanaman  semangka.
Kisaran jumlah buah yang didapatkan  oleh
petani  semangka  dan  peneliti  di  Vertisol
Lombok  tengah  berdasarkan  pengamatan
dilapangan adalah  1 – 3 buah pertanaman.
hal  tersebut  dikarenakan  penyerbukan
berlangsung secara alami atau tanpa campur
tangan,  sehingga  buah  yang  terbentuk  dari
hasil penyerbukan sedikit. Selain itu diduga
pada  saat  pemberian  pupuk  NutriSil
waktunya tidak tepat atau saat kondisi masih
panas  sehingga  pupuk  yang  diberikan
sebagian  menguap  atau  tidak  sepenuhnya
diserap  oleh  tanaman.  Kurangnya
pengalaman  peneliti  juga  dalam  budidaya
semangka pada tanah vertisol menyebabkan
hasil  dari  penelitian  ini  kurang  maksimal
dimana  pada  saat   pemberian  pupuk  NPK
pada  tanah  vertisol  air  yang  ada  diatas
permukaan  tanah  tidak  sepenuhnya  masuk
kedalam  tanah  dan  diserap  oleh  akar
melainkan  terserap  oleh  tanah  yang  ada
diatas  permukaan.  Selain itu  pemberian  air
atau  penyiraman  tanaman  dilakukan  4  kali
seminggu  dimana  pada  lahan  kering
(Vertisol)  tanaman  lebih  membutuhkan
banyak air.



KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan

Berdasarkan  hasil  penelitian  ini
dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Pemberian  pupuk  silikat  cair  (NutriSil)

meningkatkan kualitas (kadar gula) buah
pada  tanaman  semangka  di  Vertisol
Lombok Tengah, tetapi tidak berpengaruh
terhadap  kuantitas  buah (produksi  buah,
jumlah bunga, dan jumlah buah).

2. Perlakuan pemberian NutriSil P4 (4 kali;
3.87  L/ha;  14,  21,  35,  dan  45  HST)
memberikan  hasil  kadar  gula  tertinggi
dalam penelitian ini yaitu sebesar 4.52 %.

Saran

Berdasarkan  hasil  penelitian,
penulis  ingin  memberikan  saran  kepada
peneliti selanjutnya yaitu :
1.  Agar  dilakukan  penelitian  lanjutan  pada

tanaman  lain  untuk  lebih  membuktikan
peranan  NutriSil  terhadap  peningkatan
kadar gula pada buah karena belum tentu
pupuk Nutrisil  respon terhadap  tanaman
lain.

2. Agar dilakukan penelitian lanjutan untuk
mengetahui pengaruh pemberian NutriSil
terhadap  pertumbuhan  vegetatif  pada
tanaman semangka.

3. Agar dilakukan penelitian lanjutan untuk
mengetahui  waktu  pemberian  NutriSil
yang  tepat  dalam  meningkatkan  kadar
gula.
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